
 
 

Invitasjon til Fordmøte 
 

Vi er invitert til å være med på Fordmøte hos RøhneSelmer Asker og Bærum. Møtet vil finne 

sted tirsdag 24. januar og det begynner kl 18.00. Adressen er Stasjonsveien 20, 1396 

Billingstad 

 

I disse dager lager et filmteam fra Garasjen Gold en reportasje om det norske Ford-miljøet. 

Programmet skal vises i mange land men også i Norge. Oppdragsgiveren, den kjente 

bilbladprodusenten Auto Und Motorsport, ønsker å vise den store interessen og det unike 

Ford-miljøet i Norge. Filmteamet ønsker blant annet å lage film fra et av våre Fordmøter og vi 

håper du vil være med. Til dette arbeidet har filmteamet alliert seg med Arvid Indrehus, og 

han er svært sentral i denne produksjonen.  

 

På møtet 24. januar vil filmteamet gjøre sine opptak på et Fordmøte. Det blir det foredrag om 

motorsport, og Tikka-Escorten til Trond Schea vil bli presentert. Det vil bli vist film fra "Til 

topps med Ford", nytt stortreff vil ble lansert, Ford vil vise hva de har i tiden som kommer og 

mer til. Alt dette vil foregå i RøhneSelmer sine flotte og moderne lokaler på Billingstad. Det 

vil selvsagt bli enkel bevertning, i form av pølser, boller og brus, gratis for de fremmøtte. 

 

Vi ønsker å vise Ford-miljøet fra sin beste side og håper mange har mulighet til å ta turen slik 

at vi får vist den unike interessen. Målet er å vise hele Ford-miljøet ikke bare Ford M. Om 

vær og føre tillater det er det veldig hyggelig om flere av de fremmøtte kjører standsmessig. 

 

Dersom du kjenner andre Ford-interesserte i ditt nærområde, oppfordrer vi deg til å ta de med. 

Håper du har tid til å komme. Har du har spørsmål angående møtet, ta kontakt med Arvid 

Indrehus på telefon 950 52 996. Matias Wilhelmsen kan svare på enkelte spørsmål på mail: 

matias.wilhelmsen@yahoo.no eller telefon: 938 81 202. Gi gjerne tilbakemelding til Matias 

om du kommer på møtet. Vel møtt. 

 

 

mailto:matias.wilhelmsen@yahoo.no

